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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
--------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวา ดวย 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อกําหนดแนวทางการรับฟงความคิดเห็นเม่ือมีการ
เปล่ียน 
ทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน และเปลี่ยนรูปแบบรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลไปเปน 
รูปแบบบริษัท 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๕) และมาตรา ๑๙ (๙) แหง 
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจจึงวางระเบียบ 
ไวดังตอไปนี ้ 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ วาดวย 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้  
  "คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ" หมายความวา คณะกรรมการนโยบาย 
ทุนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
  "คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท" หมายความวา คณะกรรมการ 
การเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนที่แตงตั้งตามระเบียบนี้ 
  "บริษัท" หมายความวา บริษัทท่ีจะจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
   "ผูแสดงความคิดเห็น" หมายความวา ประชาชนผูไดรับการคัดเลือกใหเขารวม 
แสดงความคิดเห็น 
   "ผูใหขอเท็จจริง" หมายความวา ผูแทนของกระทรวงการคลัง ผูแทนของ 
กระทรวงที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และผูแทนของรัฐวิสาหกิจ 
 
         หมวดท่ี ๑ 
      คณะกรรมการ 
                  ------------ 
  ขอ ๔  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแปลงทุนเปนหุนแลว  ใหคณะกรรมการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เตรียมการจัดตั้งบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการจํานวนไมเกิน ๕ คน จาก 
ผูท่ีมีความเปนกลาง และไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการของรัฐวิสาหกิจ  โดยมีความรูความเขาใจ 
ในเรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็นเปนอยางด ีตลอดจนมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ โดยให 
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนประธาน 
  ขอ ๕  คณะกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
                    (๑) เปนบุคคลลมละลาย 
                    (๒) ไดรับหรือเคยไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน 
แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           (๓) เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา 
ทองถิ่นผูบริหารทองถิ่น ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที ่
ของพรรคการเมือง 
           (๔) เปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนได 
เสียในนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ 
รัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน 
  ขอ ๖  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องดังตอไปนี้ 
                             (๑) กิจการ สิทธิ หนี ้ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนท่ีจะ 
โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
                            (๒) พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเปนลูกจางของบริษัท 
                            (๓) รางพระราชกฤษฎีกา เพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีแปลงทุนเปนหุน ตามมาตรา ๒๖ ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
                            (๔) รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเง่ือนเวลาการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ 
ในกรณีมีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด 
                    (๕) เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัท ตามท่ีคณะ
กรรมการ 
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมอบหมาย 
  ขอ ๗  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเสร็จ 
ส้ินภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรณีที่มีความจําเปน ใหคณะกรรมการเตรียมการ 
จัดตั้งบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบขยายเวลาไดตามที่คณะกรรมการรองขอ ท้ังน้ี จะขยายเวลา 
ไดอีกไมเกิน ๑๕ วัน 
  ขอ ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และออกคําส่ังใด ๆ 
เพื่อรักษาความเรียบรอยในการประชุม และใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานตามที่เห็นสมควร 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว 
 
        หมวดท่ี  ๒ 
         วิธีการและกระบวนการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

            ---------------- 
 
  ขอ ๙  ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
ดังตอไปนี ้
                             (๑) จัดทําประกาศโดยสรุปในเรื่องที่จะมีการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนตามขอ ๕ ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  และประกาศในหนังสือพิมพ 
รายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจําหนายอยางแพรหลายติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน รวมถึงกําหนด 
วัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียน และจัดใหมีการลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน รวมท้ังส้ิน 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๗ วัน แตไมเกิน ๑๕ วัน  
                    (๒) กําหนดจํานวนผูแสดงความคิดเห็นตามท่ีเห็นสมควร และจัด
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
                    (๓) กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะแสดงความคิดเห็นโดยคํานึงถึง 
ความเปนอิสระของผูแสดงความคิดเห็น และใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียโดยตรงเปนอันดับ 
แรกกอน 
                    (๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารวมแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งแจก 
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
                    (๕) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี และระยะเวลาในการรับฟงความคิด 
เห็นของประชาชน 
  ขอ ๑๐  ใหคณะกรรมการแจงตอกระทรวงการคลัง กระทรวงเจาสังกัด 
ของรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือจัดใหมีผูใหขอเท็จจริงในเร่ืองท่ีจะมีการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน 
  ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการ 
อภิปรายตามประเด็นที่คณะกรรมการกําหนด และเมื่อการรับฟงความคิดเห็นในหัวขอใดเสร็จสิ้น 
แลวใหสรุปผลและความเห็นของผูแสดงความคิดเห็นตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการจัดทํารายงาน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเตรียม 
การจัดตั้งบริษัท ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
                  (๑) รายชื่อกรรมการ ผูแสดงความคิดเห็น ผูใหขอเท็จจริง 
             (๒) ขอเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับวัน เวลา สถานท่ี และการประชุม 
             (๓) ขอโตเถียงของทุกฝายและประเด็นที่กําหนดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็น 
    (๔) ขอสรุปหรือผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นพรอมทั้งเหตุผล 
ของทุกฝาย 
 
         หมวดท่ี ๓ 
         คาใชจาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              ---------------- 
 
  ขอ ๑๓  ใหรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนรับผิดชอบในเรื่องคาใชจาย 
ในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมถึงคาใชจายในการจางคณะทํางาน 
การประชาสัมพันธ การเตรียมเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ตามระเบียบของทางราชการ 
 
        หมวดท่ี ๔ 
         การนําเสนอความคิดเห็นองประชาชน 
                         --------------- 
 
  ขอ ๑๔  ใหคณะกรรมการ นําผลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เสนอตอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการ 
พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น 
  ขอ ๑๕  เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทพิจารณารายงานของคณะ 
กรรมการแลวใหประกาศผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเปดเผย 
 
        หมวดท่ี ๕  
           อื่น ๆ 
                     ----------------- 
 
  ขอ ๑๖  ถามีขอขัดแยงหรือปญหาในการดําเนินการตามระเบียบนี ้หรือท่ีมิได 
กําหนดไวในระเบียบนี ้ใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนผูวินิจฉัยในขอขัดแยง 
หรือปญหานั้น 
 
                                   ใหไว ณ วันที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                                        ศุภชัย  พานิชภักดิ ์
                                        รองนายกรัฐมนตร ี
                               ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
 
[รก.๒๕๔๓/พ๘๘ง/๘๖/๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓] 
 
 


